
 
KITEX NYELVVIZSGA FELÉPÍTÉS 

 
Alapfok  

Alapfok,szóbeli 
Beszédértés:  
I d tartam : 35 perc. Maximum 18 pont . 

 

A vizsgázók anyanyelvi beszél k három, körülbelül 1,5-2 perces idegen nyelv 
közlését (párbeszéd, illetve monológ) hallgat ják meg gépi hanghordozóról kétszer. 
Az els szöveg témája az általános, m indennapi beszédhelyzetekhez kapcsolódik, a 
második és a harmadik szöveg általános szakmai jelleg . Feladatok: 

  

Feleletválasztás (I-H): a szövegre vonatkozó 6 állítás igaz vagy hamis 
voltának megállapítása.  

 

Feleletválasztás (A-B-C) : 6 feladat tétel, egyenként 3 választási lehet ség 
közül kell kiválasztani a helyes választ.  

 

Kérdésekre válaszadás: a hallott szöveg alapján a vizsgázók 6 kérdésre rövid 
válaszokat adnak vagy egészítenek ki az adott idegen nyelven.  

Szótár nem használható.  

Beszédkészség:  

I d tartam : kb. 15 perc. Maximum 25 pont . 

  

Irányított párbeszéd: a vizsgázó általános, mindennapi témakörökben 
párbeszédet folytat a vizsgáztatóval.  

 

Szakmai szituációs párbeszéd: a vizsgázó a megadott szakirányú témakörök 
alapján az általa húzot t két szituáció közül a választot t tétellapon szerepl 
szakmai szituációnak megfelel párbeszédet folytat a vizsgáztatóval. A 
vizsgázóé a szakember szerepe.  

 

Leíró szövegalkotás: a vizsgázó két tétellapot húz, majd az általa választott 
tétellapon megjelen szakirányú témát képek, rajzok, prospektusok, stb. 
alapján fej t i k i. Az elvárás a folyamatos, leíró jelleg , összefügg , önálló 
szóbeli információközlés.  

Felkészülési id nincs, szótár nem használható. 

 

Alapfok, írásbeli  

Teljes id tartam : 120 perc 

 

Írott szöveg értése :  

I d tartam : 60 perc. Maximum 30 pont . 

  

Lyukas szöveg 1: I degen nyelv , szakirányú hiányos szöveg kiegészítése 
megadot t szókészletb l. Maximum: 10 pont . 

  

Lyukas szöveg 2: I degen nyelv , szakirányú szövegb l kivett, megadott 
mondatok vagy tagmondatok helyének meghatározása. Maximum: 10 pont.  



  
Feleletválasztós teszt : Szakirányú szöveg megértésének ellen rzése 6 
feladatban, egyenként 4 választási lehet séggel. Maximum 10 pont . 

 
Szótár nem használható.  

Íráskészség:  

I d tartam : 60 perc. Maximum 40 pont .

  

Üzlet i levél: Javasolt id tartam : 30 perc. Maximum 20 pont . A szakiránynak 
megfelel , szimulált szituációban hivatalos üzlet i levél megfogalm azása. 

  

Leíró szövegalkotás: Javasolt id tartam : 30 perc. Maximum 20 pont . 
I rányított fogalmazás szakirányú témakörökben, meghatározott szempontok 
szerint.  

Nyomtatott szótár használható.                  



  
Középfok  

Középfok,szóbeli  
Beszédértés:  
I d tartam : 40 perc. Maximum 18 pont . 

 

A vizsgázók anyanyelvi beszél k három, körülbelül 2-3 perces idegen nyelv közlését 
(párbeszéd, illetve monológ) hallgat ják meg gépi hanghordozóról kétszer. Az els 
szöveg tém ája az általános, m indennapi beszédhelyzetekhez kapcsolódik, a második 
és a harmadik szöveg általános szakmai jelleg . Feladatok:  

 

Feleletválasztás (I-H): a szövegre vonatkozó 6 állítás igaz vagy hamis 
voltának megállapítása.  

 

Feleletválasztás (A-B-C) : 6 feladat tétel, egyenként 3 választási lehet ség 
közül kell kiválasztani a helyes választ.  

 

Kérdésekre válaszadás: a hallott szöveg alapján a vizsgázók 6 kérdésre rövid 
válaszokat adnak vagy egészítenek ki az adott idegen nyelven.  

Szótár nem használható.  

Beszédkészség:  

I d tartam : kb. 20 perc. Maximum 25 pont . 

  

Irányított párbeszéd: a vizsgázó általános, mindennapi témakörökben 
párbeszédet folytat a vizsgáztatóval.  

 

Szakmai szituációs párbeszéd: a vizsgázó a megadott szakirányú témakörök 
alapján az általa húzot t két szituáció közül a választot t tétellapon szerepl 
szakmai szituációnak megfelel párbeszédet folytat a vizsgáztatóval. A

 

vizsgázóé a szakember szerepe.  

 

Leíró szövegalkotás: a vizsgázó két tétellapot húz, majd az általa választott 
tétellapon megjelen szakirányú témát képek, rajzok, prospektusok, stb. 
alapján fej t i k i. Az elvárás a folyamatos, leíró jelleg , összefügg , önálló 
szóbeli információközlés.  

Felkészülési id nincs, szótár nem használható. 

 

Középfok, írásbeli  

Teljes id tartam : 150 perc 

 

Írott szöveg értése :  

I d tartam : 70 perc. Maximum 36 pont.  

 

Lyukas szöveg 1: I degen nyelv , szakirányú hiányos szöveg kiegészítése 
megadot t szókészletb l. Maximum: 12 pont . 

  

Lyukas szöveg 2: I degen nyelv , szakirányú szövegb l kivet t , megadot t 
mondatok vagy tagmondatok helyének meghatározása. Maximum: 12 pont.  

 

Feleletválasztós teszt : Szakirányú szöveg megértésének ellen rzése 6 
feladatban, egyenként 4 választási lehet séggel. Maximum 12 pont . 

 



 
Szótár nem használható.  

Íráskészség:  

I d tartam : 80 perc. Maximum 40 pont . 

  

Üzlet i levél: Javasolt id tartam : 40 perc. Maximum 20 pont. A szakiránynak 
megfelel , szimulált szituációban hivatalos üzlet i levél megfogalm azása. 

  

Leíró szövegalkotás: Javasolt id tartam : 40 perc. Maximum 20 pont . 
Irányított fogalmazás szakirányú témakörökben, meghatározott szempontok 
szerint.  

Nyomtatott szótár használható.                    



  
Fels fok 

 
Fels fok,szóbeli  
Beszédértés:  
I d tartam : 45 perc. Maximum 21 pont . 

 

A vizsgázók anyanyelvi beszél k három, körülbelül 2,5-3,5 perces idegen nyelv 
közlését (párbeszéd, illetve monológ) hallgat ják meg gépi hanghordozóról kétszer, 2 
perces szünetekkel. Az els szöveg témája az általános, m indennapi 
beszédhelyzetekhez kapcsolódik, a második és a harmadik szöveg általános szakmai 
jelleg . Feladatok: 

  

Feleletválasztás (I-H): a szövegre vonatkozó 7 állítás igaz vagy hamis 
voltának megállapítása.  

 

Feleletválasztás (A-B-C) : 7 feladat tétel, egyenként 3 választási lehet ség 
közül kell kiválasztani a helyes választ.  

 

Kérdésekre válaszadás: a hallott szöveg alapján a vizsgázók 7 kérdésre rövid 
válaszokat adnak vagy egészítenek ki az adott idegen nyelven.  

Szótár nem használható.  

Beszédkészség:  

I d tartam : kb. 25 perc. Maximum 25 pont . 

  

Irányított párbeszéd: a vizsgázó általános, mindennapi témakörökben 
párbeszédet folytat a vizsgáztatóval.  

 

Szakmai szituációs párbeszéd: a vizsgázó a megadott szakirányú témakörök 
alapján az általa húzot t két szituáció közül a választot t tétellapon szerepl 
szakmai szituációnak megfelel párbeszédet folytat a vizsgáztatóval. A 
vizsgázóé a szakember szerepe.  

 

Leíró szövegalkotás: a vizsgázó két tétellapot húz, majd az általa választott 
tétellapon megjelen szakirányú témát képek, rajzok, prospektusok, stb. 
alapján fej t i k i. Az elvárás a folyamatos, leíró jelleg , összefügg , önálló 
szóbeli információközlés.  

Felkészülési id nincs, szótár nem használható.     

Fels fok, írásbeli 

 

Teljes id tartam : 180 perc 

 

Írott szöveg értése :  

I d tartam : 80 perc. Maximum 42 pont . 

  

Lyukas szöveg 1: I degen nyelv , szakirányú hiányos szöveg kiegészítése 
megadot t szókészletb l. Maximum: 14 pont . 

 



  
Lyukas szöveg 2: I degen nyelv , szakirányú szövegb l kivet t , megadot t 
mondatok vagy tagmondatok helyének meghatározása. Maximum: 14 pont.  

 
Feleletválasztós teszt : Szakirányú szöveg megértésének ellen rzése 7 
feladatban, egyenként 4 választási lehet séggel. Maximum 14 pont.  

Szótár nem használható.  

Íráskészség:  

I d tartam : 100 perc. Maximum 40 pont .

  

Üzlet i levél: Javasolt id tartam : 50 perc. Maximum 20 pont . A szakiránynak 
megfelel , szimulált szituációban hivatalos üzlet i levél megfogalm azása. 

  

Leíró szövegalkotás: Javasolt id tartam : 50 perc. Maximum 20 pont . 
Irányított fogalmazás szakirányú témakörökben, meghatározott szempontok 
szerint.  

Nyomtatott szótár használható.    



 
KITEX vizsgafeladatok 

Az állam ilag elismert KI TEX Kereskedelm i Szakmai Nyelvvizsga egynyelv .

 
Szakirányai: belkereskedelem, külkereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom. 
Nyelvei: angol, német . Szint jei: alapfok (B 1) , középfok (B 2) , fels fok (C 1) .

 

Típusai: szóbeli (A), írásbeli (B), komplex (C).   


